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ТАЈНА
 

 Пред да кажам кој сум, што правам и од каде 
доаѓам, морам да раскажам една приказна која 
и мене често ми ја раскажуваа. Тоа е приказна 
одамнешна, кога на земјата сè уште не живееле 
луѓе.
 Илјадници години пред луѓето, со светот, со 
помош на ветрот, владееле билките. Иако билки-
те се неподвижни, ветрот го разнесувал нивното 
семе на сите страни на светот па немало место на 
кое не растела некоја билка. Сè до морето. А во 
морето билките растеле како алги.
 Животните, како и денес, биле диви. Напаѓајќи 
се една со друга, меѓу билките барале засолниште.
 За разлика од денешните билки, во тоа време  
билките биле многу пониски. Ги имало повеќе, 
ама тогаш сè уште не растеле како шуми. Живот-
ните биле пониски од билките, ама ни билките не 
биле многу поголеми од нив. Биле подеднакви.
 Бидејќи уште тогаш билките биле разнобојни, 
некои животни, за да се скријат што подобро, 
почнале да ја менуваат бојата. Покрај црвената 
грмушка биле црвени, а додека чучеле во трева-
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та, зелени. Настанала збрка. И, не минале многу 
години пред да се случи најстрашното. Повеќе 
никој не знаел чија боја е чија. Змијата на гранка 
била зелена, во вода сина, додека јадела јагоди 
црвена, а низ цвеќето шарена. Така, и животните 
почнале да грешат. Кога некое сакало во грмушка  
да се скрие и со гранка да се покрие, наместо 
гранка би фатило змија! Зашто змијата била иста 
како гранката. Ааааа – ауууч... аааааа...
 За среќа, билките биле итри па самите ѝ ста-
виле крај на таа стравотија. И тоа така што некои  
станале зимзелени. Наместо шарени цветови, 
це ла година задржувале зелени листови. Навис-
тина, на почетокот се чинело дека тоа и не е бит-
но, ама наскоро можело да се види дека билките 
биле многу итри. Еве зошто: за да растат, билките 
мораат да имаат листови, зашто преку лисјата ја 
впиваат топлината на сонцето, а сè додека не-
мало зимзелени, на билките на есен им паѓале 
лисјата. Можеле да растат само на лето и во про-
лет. Кога се појавиле зимзелените, почнале да 
растат преку цела година. Набргу, зимзелените 
станале многу повисоки од другите билки. Из-
раснале во шуми. Ситните билки се повлекле на 
нивните рабови, на ливадите и полјаните, каде и 
денес цутат кога ќе дојде пролет. 
 Денес шумите не се веќе разнобојни, туку 
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зимзелени, а животните престанаа да ја менуваат 
бојата. Така, најпосле, сè си има своја боја, а не-
кои животни веќе не се диви. Станаа домашни. 
Шумите се зелени, морето сино, цвеќето и билки-
те разнобојни, а пеперутките и птиците можат да 
имаат каква боја сакаат – зашто тие летаат.
 Луѓето не можат да летаат, па затоа мораат 
да имаат една боја. Ама, луѓето не сакаат да бидат 
исти како и другите, па денес живеат луѓе во бои. 
Ги има црвени, бели, жолти, црни, а се зборува 
дека може да се сретнат и сини и зелени.
 Ете, тоа е приказната што често ја слушав во 
својата куќа, иако ние немаме куќа и никогаш не 
сме имале куќа. Ние имаме шатор. Мојот тато е 
кловн. И мојата мама е кловн. Постојано патува-
ме со нашиот циркус од град во град, на некоја 
ливада ќе го подигнеме шарениот шатор и така 
заработуваме за живот.
 Можете ли сега да замислите колкава е мојата 
тага кога ќе ви кажам дека не разликувам бои?! 
Да... јас не гледам бои! Јас знам дека постојат, 
дека на секој предмет, на секоја птица, човек или 
риба има некоја боја, ама јас не ги гледам. Мене 
сè ми е сиво... сиво... тоа се моите бои. Денот е 
светлосив, ноќта темносива, понекогаш и црна 
зашто секоја ноќ нема сиви ѕвезди. Мачката е 
сива, или сива со сиви дамки, тигарот е црно-бел, 
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глушецот е сив, зебрата е иста како и тигарот, пе-
перутките се сивкави на сиви точкички, птиците 
имаат прекрасни сиви пердуви, морето е сиво, 
или темносиво пред дожд, јаболкото е сиво, сите 
коњи се викаат Сивко, најмногу сакам да јадам 
сиви банани... ете...
 Често мислам дека боите се некаде зад мене. 
Нагло ќе се свртам, ама тие исчезнуваат... сè е по-
вторно сиво...
 Тажно е тоа. Никој, ама баш никој, освен 
мама и тато, не знае дека јас не разликувам бои. 
Тоа е мојата вистина. Мама и тато ветија дека 
никому нема да кажат. Беа многу загрижени. От-
првин, не ми веруваа. Тато ќе ме замоли да му 
ја донесам сината крпа, а јас му ја носам црната. 
Мама ја бара црвената, а јас ѝ ја подавам жолта-
та... И така уште многу погрешни крпи. На крајот, 
сфатија дека не се шегувам.
 – Каков кловн ќе бидеш, кога не ги разлику-
ваш боите?
 Не ми се лутеа, ама не сакаа ни да ме лажат. 
Искрено ми кажаа дека не знаат дали ќе можам 
да станам кловн ако не научам да разликувам 
бои.
 Оттогаш, а имав шест или седум години, поч-
нав да ги барам боите. На претставите на својот 
циркус сè поретко одев, зашто се растажував гле-
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дајќи ги кловновите. Затоа најчесто се шетав око-
лу шаторот и со денови, со години, размислував 
како можат да се најдат боите.
 Нема сега во детали да раскажувам што и 
како се обидував за да ги најдам боите, зашто тоа 
би потрајало на илјадници страници. Ќе кажам 
само неколку примери.
 
 Прв на пример:
 Бев на лекар, иако се плашам од инјекции, и 
го молев да ме боцне со една сина, една лилава 
и една зелена инјекција. Но, тој само се насмеа. 
Ме боцна со една безбојна. Рече за грло. Ах!
 
 Втор на пример:
 Купив очила во бои. Едното стакло било сино, 
другото жолто. Тоа ми го покажа продавачот.  
Ниш то не гледав. Ги искршив удирајќи се со гла-
вата во столб. Кога сакав да ги поправам, не зна-
ев кое стакло е жолто а кое сино.
 
 Трет на пример:
 Секогаш гледав телевизија во боја, ама ни-
когаш не знаев дали филмот којшто го гледам е 
црно-бел или во боја.
 Од тие неколку на примери се гледа како се 
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мачев. Тоа траеше сè додека еден ден не го срет-
нав седиот, слепиот старец. Можеби и не беше 
седав, ама старците најчесто се седокоси. Сиви.
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СТАРЕЦОТ
 

 Нашиот шатор го бевме подигнале на лива-
да та на работ од шумата. Не одев на претстави-
те, туку се шетав по патеката низ шумата разми-
слувајќи за боите. Одев полека, со нозете растрг-
ну вајќи го лисјето, небаре под листовите ќе 
најдам нешто... Кога! Некој оди?! Се слушаат че-
кори?! Сакав да побегнам зашто првпат бев во 
таа шума... Сед слеп старец. Во едната рака носе-
ше стап, во другата вреќа. Со стапот тропкаше по 
земјата, камењата, пипкајќи ја шумската патека. 
Си помислив дека се изгубил, па го прашав:
 – Можам ли да Ви помогнам?
 Тој застана и, наместо да ми одговори, ме 
праша:
 – Синко, зошто мислиш дека мене ми е по-
требна помош?!
 Не знаев што да кажам?! Како тој знае дека 
сум дете, зарем не е слеп?! Ах, да. Сигурно по гла-
сот. Ќутев. Он е слепец, а плус и во шума. Во шу-
мите често залутуваат и оние кои добро гледаат. 
Тоа сакав да го кажам:
 – Па... ова, мислев дека сте залутале... дека 
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сте се изгубиле...
 Ама, тој не се изгубил. Тој берел печурки! 
Вреќата која ја носеше беше полна со печурки. 
Се чудев:
 – Ама... па како Вие... како Вие барате печур-
ки кога сте слеп?! Мислам, како ги наоѓате?
 – Тоа не е тешко – ми одговори смирено и 
сед на на еден камен. – Ете, додека одиш по ова 
патче понекогаш те грее сонце, а понекогаш не. 
Кога ќе влезеш во ладовина, малку е поладно. Ја 
сум слепец, ама човек не мора да гледа за да осе-
ти каде е поладно, а каде потопло. Така е?
 Одговорив дека е баш така.
 – Ете. Гледаш, некои сенки се суви, а некои 
полни со влага. Кога ќе дојдеш во влажна ладо-
вина, вдишуваш, го помирисуваш воздухот и ако 
почувствуваш нешто киселкаво во воздухот, то-
гаш тука има печурки. Ќе се наведнеш и ќе ги на-
береш. Гледаш, тоа не е тешко. Вистина, тешко е 
кога дува ветар зашто ветрот ги носи мирисите 
на сите страни, но на ветар не се берат печурки.
 Кога тоа го рече, помислив дека ќе стане. 
Стана. Си мислев колку би било убаво кога не би 
заминал веднаш. Не замина. Како да се загледа 
во мене.
 – Сакаш уште нешто да прашаш? – и чека... 
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чека... Да, сакав да прашам уште многу нешта, 
ама не можев веднаш да се сетам. Сепак, нешто 
смислив:
 – А како знаете кои се отровни? – уф, добро 
се сетив.
 – Ха, ха... – се насмеа старецот – како знам 
дека не се отровни? Па, гледаш дека знам. Жив 
сум, сè уште не сум се отрул. Тоа е тешко за објас-
нување, а ти добро гледаш, па затоа и не би ти 
користело. Така е?
 Што можев друго да кажам освен дека е така. 
Гледам дека е жив, дека не се отрул...
 – А ти, момче? Ти нешто си изгубил? Нешто 
бараш? – одненадеж ме праша старецот.
 Се изненадив. Од каде знае дека нешто ба-
рам?! Па тукушто го запознав?! Затоа бев храбар:
 – Како знаете дека нешто барам? Кој Ви го 
кажал тоа?!
 Се накашла, се насмевна, повторно седна на 
каменот и рече:
 – Слушај ме, момче; оној кој се упатил нека-
де, оној кој знае каде оди, тој оди со цврст чекор, 
брзо чекори. Оној што бега од нешто, трча лево, 
десно, се сопнува, се свртува па дури и паѓа. Тебе 
не ти се брза, ти не бегаш, ти бараш нешто. Со 
нозете шушкаш по лисјата, ги тргаш, дишеш по-
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лека.... бараш! Ама, во шумата е тешко да се најде 
нешто ако не знаеш каде тоа се наоѓа. Затоа, 
кажи. Јас добро ја познавам оваа шума, а ти не 
си оттука. Првпат си овде, првпат те сретнувам.
 Не сакав веднаш да кажам што барам. Се 
плашев. Што ако старецот рече дека во оваа 
шума не можам да ги најдам боите?! Каде после 
да ги барам? Сè пребарав, сè! Морето, ливадите, 
планините, селата, реките... многу мудар. Го знаев 
тоа, слушајќи го како зборува. Затоа внимателно 
го прашав:
 – А знаете ли Вие, старче, која боја е тревата?
 – Тревата?! – се зачуди старецот. – Оваа овде 
трева? – и покажа со стапот на тревата.
 – Да. Оваа трева.
 – Оваа трева е зелена – одговори слепиот 
старец.
 – А како Вие тоа го знаете? Зарем не сте слеп?
 Кога го прашав, го остави стапот, малку се за-
мисли, па продолжи:
 – Слушај дете, јас боите не ги гледам со очи. 
Јас можам да ги намирисам, да ги допрам, или 
да ги чујам. Зелената мириса на трева, белата е 
ладна, ја има најмногу кога паѓа снег, црвената е 
топла, се разлева од огнот, потопла е од жолтата 
зашто жолтата е бојата на денот, бојата на Сонце-
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то, проѕирната боја е мазна како мраз, или стак-
ло, кафеавата се слуша од далечина кога ѕвоната 
ѕвонат, ветрот ја донесува сивата, а често и до-
ждот. Сината е длабока или висока...
 Зборуваше така старецот, а јас не можев да 
се изначудам на неговите зборови. Одненадеж, 
бев полн верба, мислев дека и јас можам да ги 
најдам боите, дека и јас, еден ден, ќе можам да ги 
разликувам, дека со прст ќе можам да покажам 
на сината и жолтата, дека на една страна ќе ги 
сложувам лилавите крпи, а на друга страна црве-
ните... Викнав:
 – Старче?! А која боја сум јас?
 Сега тој стана сериозен. Ја испружи раката, 
ме фати за рамото и со дланката ми помина преку  
образот. Мислев дека ја бара мојата боја, дека ќе 
ја напипа мојата боја и ќе каже... Ама рече:
 – Дете, тоа мораш сам да го откриеш.
 Ете, погрешно прашав. Сакав да кажам да ми 
прости, ама тој рече пред мене:
 – Ти сигурно не ги разликуваш боите?
 – Да – реков весело, иако тоа е тажно, ама 
помислив дека тој ќе ми помогне да ги најдам.
 – Добро, добро, дете. Оди сега кон својата 
куќа, па за ден или два, прошетај по овој пат. Јас 
ќе бидам овде и можеби ќе ти објаснам како се 
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бараат боите.
 Го гледав. Ден или два?! Па тоа е дури утре 
или задутре?! Зошто веднаш не ми каже?! Упла-
шен, го молев:
 – Ама старче, јас немам куќа! Ние немаме 
куќа, ние имаме шатор. Јас живеам во циркус. 
Што ако утре заминеме?!
 – Во циркус?! – се изненади старецот. – Што 
правиш ти во циркусот?
 Тажно одговорив дека ништо не правам, дека 
само јадам и спијам, дека учам за школо, и дека 
ништо не можам да правам зашто не ги разлику-
вам боите. А кај нас сè е во бои. Колку само бои 
имаат кловновите. Старецот ме смири:
 – Не плаши се. Во ова место има многу деца. 
Вие овде ќе останете најмалку месец дена. Дојди 
утре или задутре.
 Ја собра вреќата и тропкајќи со стапот отиде 
по патот низ шумата. Се сврти, знаеше дека гле-
дам кон него, и ми мавна со раката. Му мавнав 
и јас нему... и се зачудив. Како можам да мавтам 
некому кој не гледа?! Ама, старецот сигурно зна-
еше дека му мавнав... Мудар е тој...
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ЗМЕЈОТ
 

 Трчав до куќата цел среќен, иако ние немаме  
куќа. Никому не му зборував ништо, ниту на де-
војчето кое седеше на клупата покрај шаторот 
и ме чекаше. Ние секогаш играме заедно. Таа е 
ќерка на скротителите на тигри и многу е загри-
жена за своите заби. Си мисли дека ѝ пораснале  
зашто често си игра со тигрите. Ама не ѝ се, само 
си замислува. Изгледа како и секое друго девојче, 
само е многу поубава. Има долга коса, а луѓето 
зборуваат дека има бистри очи. Тоа е точно, сè 
уште немала матни или валкани очи. Кога беше 
помала, гледаше со левото око налево, а со дес-
ното надесно. Никогаш не знаев каде гледа. Долго  
време носеше очила со едно стакло, а на местото 
на второто беше залепен фластер. Мислев дека се 
сиромашни и дека немаат пари за второ стакло, 
ама тато ми кажа дека од докторот добила такви 
очила. Кутар доктор. Бев среќен кога престана да 
ги носи, а оттогаш и добро гледа. Гледа исто како 
и јас кога се гледам во огледало. Потполно право 
и мирно.
 Вчера ми се налути зашто сакала за нејзе да 
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фатам сина пеперутка, а јас сум фатил црвена.
 – Не сакам црвена, сакам сина! – викаше.
 Што можам јас, кога пеперутките се многу 
слични. Сите се исти, сиви со сиви точки. Да ка-
жеше една без дамки, јас би ѝ ја донел. Не сум јас 
крив!
 Додека поминував покрај нејзе, ми даде пис-
мо. На хартијата го пишуваше моето име, а прва-
та реченица:
 „Лута сум како тигар!“
 Добро, помислив, прочитувајќи ја првата 
реченица, ако е лута како што пишува, подобро 
ништо да не зборувам. Отрчав дома и продол-
жив да читам:
 „Каде беше цел ден? Не беше ниту на проба 
ниту на претстава. Имаше повеќе од стотина луѓе. 
Сите ми плескаа. За награда, мама ќе ми купи нов 
фустан, и од сега ќе настапувам во новиот фустан 
со црвени ружи. Повеќе нема да го носам зеле-
ниот фустан. Ќе им го фрлам на тигрите. Ако ти 
ми се лутиш мене како што јас ти се лутам тебе, 
пиши ми. Ако не ми се лутиш, дојди да си играме 
откако ќе го прочиташ писмово“.
 Ете, тоа го пишуваше во нејзиното писмо. 
Таа знае дека јас имам некоја тајна, ама сигурно 
не знае дека мојата тајна е нешто со боите. Се-
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пак, ова писмо е многу необично. Преполно е 
со бои?! Син фустан, црвени ружи, зелен фустан... 
Можеби, сепак, нешто знае?! Можеби сепак ја 
открила мојата тајна?
 Се налутив и одлучив да напишам писмо. 
Пред да го направам тоа, добро размислив за сè 
што ми кажа старецот. Дека сината е длабока, или 
висока, дека жолтата е топла, ама не толку силно 
топла како црвената, дека сивата е како дождот... 
Доста! Тоа ќе ми биде доволно за ова писмо. Ќе 
се изненади таа. Нема ни да помисли дека јас не 
ги разликувам боите!
 
 „Се лутам, затоа и ти пишувам!
 Имам премногу работа за да си играм цел 
ден. Ни сега немам време, зашто врз масата е 
преполно со храна и ако ја оставам, може да се 
расипе. Мама свари црвена супа која нема да ја 
јадеме сè додека не пожолти. Тато наточи голема 
чаша сино вино, а мене ми даде да пробам кога 
на дното на чашата остана малку проѕирно вино. 
Не се опив иако сум весел, зашто тато ми вети 
дека утре попладне ќе одиме на излет и ќе трча-
ме по зелената трева. Ќе се вратиме доцна пред-
вечер. Ако падне оној досаден сив дожд, нема да 
одиме на излет. Ќе гледаме телевизија во боја.
 И утре ќе се лутам. Пиши.“


